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Futures Kurz Změna       

Nasdaq 100 12787 0,65    

DJIA 30278 0,56    

S&P 500 3720 0,68    

DAX 13746 1,19    

Euro Stoxx 50 3554 0,77    

Asijské indexy 

Poslední 

závěr Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nikkei 225 26854,03 0,74 -0,40 14,88 12,08 

Shanghai Composite 3397,29 0,02 0,05 5,50 13,91 

Hang Seng 26331,89 -0,21 -1,09 13,19 -5,30 

Americké indexy 
Poslední 

závěr 
 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Nasdaq Composite 12804,73 0,26 0,31 19,98 43,02 

S&P 500 3703,06 0,35 -0,52 14,06 14,88 

Dow Jones Ind. Avg. 30199,87 0,23 -0,34 12,62 5,91 

Měnové páry Kurz Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

EUR/USD 1,2227 0,19 -0,12 4,83 9,20 

EUR/CZK 26,17 -0,24 0,16 -8,17 -5,62 

USD/CZK 21,403 -0,17 0,01 -3,83 3,02 

USD/JPY 103,45 -0,03 0,15 -1,93 -4,97 

Komodity Kurz 

 

Změna  W/W  Q/Q  Y/Y 

Zlato 1887,2 0,35 0,04 0,77 24,27 

Ropa 48,32 -0,06 -1,87 18,23 -21,35 

      
1- uvedené změny jsou v procentech, podrobnější vysvětlení viz poslední strana  

Očekávané události 
 

Česká republika: 
• 09:00 Podnikatelská důvěra (prosinec): 

očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -
7,2 

• 09:00 Spotřebitelská a podnikatelská 
důvěra (prosinec): očekávání trhu: --, 
předchozí hodnota: -10,2 

• 09:00 Index spotřebitelské důvěry 
(prosinec): očekávání trhu: --, předchozí 
hodnota: -22,5 

USA: 

• 16:30 Index výrobní aktivity dallaského 
Fedu (prosinec): očekávání trhu: 10,2, 
předchozí hodnota: 12,0 

 

Akciový výhled 
 

Akciové trhy budou startovat do posledního 
týdne letošního roku na pozitivní vlně. Z 
evropských událostí investoři ocení dosažení 
dohody ohledně brexitu a zahájení očkování 
ve většině zemí EU. V USA prezident Trump 
nakonec podepsal podpůrný balík 
ekonomických opatření, přestože se nějaký 
čas zdráhal. Po Kongresu bude ale požadovat 
dodatečné změny a svého plánu na navýšení 
individuální podpory na 2000 USD se nechce 
vzdát. US futures se pohybují v kladných 
číslech a přidávají zhruba 0,6 %, přes půl 
procenta rostou i futures na evropské indexy. 
Vylepšit svá lokální maxima by za daného 
sentimentu mohla i pražská burza. Aktivita lze 
předpokládat však již bude velmi nízká. ČEZ 
se před svátky dostal nad hranici 500 Kč a v 

závěru roku by mohl tuto metu udržet. 
Pozitivní sentiment bude vyhovovat rovněž 
bankovnímu sektoru.    



 

 

 

 

 

 

 

 

Česká republika 

 

23. 12.: Pondělní výprodeje na pražské burze jsou zapomenuty a 
domácí akcie se po dvou dnech vrátily na své lokální maximum. 

Index PX před vánočními svátky zavřel na hodnotě 1008,78 bodů 
se ziskem 0,69 %. V kladných hodnotách končil podobně jako 
včera v podstatě celý trh, jediným titulem s lehkou ztrátou byla 

Komerční banka (-0,16 %). Alespoň malého předvánočního dárku 
se dočkali akcionáři energetické společnosti ČEZ, které se podařilo 

zavřít nad psychologickou hranicí 500 Kč. V kontextu silného růstu 
cen elektřiny a emisních povolenek z poslední doby by titulu slušela 
i podstatně vyšší cena. Titul předvedl dnes nejsilnější růst na burze 

a posílil o 1,83 %. Zobchodovaný objem u titulu byl necelých 100 
mil. Kč, celkově se na burze zobchodovaly akcie za 261 mil. Kč. 

Předvánoční atmosféra byla patrná a jednalo se ještě o menší 
objem než v rámci včerejší seance.  Zbytek trhu zakončil 
obchodování s růstem do 1 %. Avast posílil o 046 % na 152,50 Kč. 

Růst dnes uhájila Česká zbrojovka a posunula se na 296 Kč (+0,68 
%). Z bankovního sektoru se nejlépe dařilo Erste Group, která 

posílila o 0,8 %. 
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Německo

23. 12.: Index DAX si dnes držel rostoucí trend, 
přičemž nejvíce posílil v odpoledních hodinách. Zakončil 
o 1,26 % silnější oproti předchozí uzavírací ceně. 
Veškeré sektory zastoupené v indexu DAX dnes 
zaznamenaly nárůsty. Vůbec nejvíce připisoval finanční 
sektor (+2 %), z něhož se nejlépe dařilo pojišťovně 
Allianz (+2,4 %). Tahounem průmyslového sektoru byl 
výrobce motorů do letadel MTU Aero Engines, který 
posílil o 4,6 %. Z automobilek výrazněji posílil Daimler 
(+3,3 %), který podle informací německého listu 
Handelsblatt plánuje na konci příštího roku uvést divizi 
nákladních vozů na burzu, i Volkswagen (+2,4 %). 
Výrobce pneumatik Continental zakončil o 2,7 % 
silnější oproti předchozí uzavírací ceně. Ztrátovými byly 
dnes akcie rozvozce Delivery Hero, jež oslabily o 0,6 
%. Na záporné nule zakončil Bayer (-0,1 %). 
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Předešlá obchodní seance 



 
 

 

 

USA 

24. 12.: Zámořské akcie uzavřely štědrovečerní obchodní seanci s mírnými zisky. K růstu jim pomohla zejména na 
poslední chvíli uzavřená dohoda mezi EU a Británií o obchodních vztazích po skončení přechodného pobrexitového 
období, které vyprší na konci letošního roku. Hlavní akciové indexy posílily o 0,23 (DJIA) - 0,35% (SPC). Dařilo se 
opět informačním technologiím (+0,7), realitám (+0,8%) a utilitám (+0,7%). Spolu s v průběhu seance klesající 
ropou, která však v závěru ztráty smazala, oslabily energetické tituly (-0,6%). Z opatrného optimismu, který na 
trzích vládl nedokázaly příliš těžit finanční společnosti (+0,1%) a průmyslové podniky (+0,1%). V rámci indexu 
SP500 si nejlépe vedl poskytovatel platebních služeb Fidelity National Information Services (FIS +4,5%). Jeho akcie 
dokázaly posílit nejvíce za posledních šest týdnů. Opačným směrem zamířila tabáková firma Altria (MO -2,7%) 
následovaná řadou těžařů ropy (MRO -2,6%, APA-2,4%, DVN -2,1%). Komoditní trhy se vyvíjely smíšeně. Rostlo 
stříbro (+0,9%), zlato (+0,3%) ,sója (+0,4%) a nakonec i ropa (+0,2%), klesala naopak pšenice (-0,5%) a zemní 
plyn (-2,7%). 
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Změna kursu futures na americké indexy se počítá vzhledem k poslednímu vypořádání předchozího dne v 22:15. Změna kursu futures na DAX a Euro 
Stoxx 50 se počítá vzhledem k 22:30 předchozího dne.  

Změna kursu japonského indexu Nikkei 225 se počítá vzhledem k uzavření předchozí den v 7:10. Změna kursu čínského Shanghai Composite se 
počítá vzhledem k uzavření předchozího dne v 08:00. Změna kursu hongkongského Hang Sengu se počítá vzhledem k uzavření předchozího dne 

v 9:20. Do této doby se index také obchoduje, uvedená hodnota tedy není závěr dnešního dne, ale poslední zachycený kurs v probíhajícím 
obchodování. Změna kursu měnových párů se počítá vzhledem k 22:50 předchozího dne. Změna kursu komodit se počítá vzhledem ke kursu v 23:45 
předchozího dne. Uvedené časy jsou ve středoevropském čase (SEČ). 


